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Vyvěšeno dne: 19. 7. 2021 
Rozhodnutí nabylo právní moci dne:  

 
Praha 19. července 2021 

Č. j.: MZDR 41668/2020-2/OLZP 
Zn.: L92/2020 

K sp. zn.: SUKLS26059/2020 

*MZDRX01C51H4* 
MZDRX01C51H4 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní orgán příslušný dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení 
s § 13 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení, jehož 
účastníky jsou: 
 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava, IČO: 47672234 
 

 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,  
se sídlem Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, IČO: 47114321 
 

 RBP, zdravotní pojišťovna,  
se sídlem Michálkovická 967/108, 710 00 Ostrava, IČO: 47673036 
 

 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, IČO: 47114975 
 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,  
se sídlem Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 46354182 
 

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,  
se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČO: 47114304 
 
všichni výše uvedení společně zastoupeni Ing. Marcelou Malinovou,  
datum narození: 25. 6. 1965, trvalé bydliště: Polní 331, 273 53 Hostouň 
 
 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  
se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 
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 Ferring-Léčiva, a.s., 
se sídlem K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, IČO: 49240200 
zastoupena: FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., se sídlem K Rybníku 475, 252 42 
Jesenice u Prahy, IČO: 27086941 
 
r o z h o d l o  o odvolání účastníka řízení Ferring-Léčiva, a.s., se sídlem K Rybníku 475, 
252 42 Jesenice u Prahy, IČO 49240200, zastoupeného společností FERRING 
Pharmaceuticals CZ s.r.o., se sídlem K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, IČO: 
27086941 (dále jen „odvolatel“) 
 
proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) ze dne 20. 7. 2020, 
č. j. sukl180245/2020, sp. zn. SUKLS26059/2020 (dále také jen „napadené rozhodnutí“), 
vydanému v řízení o žádosti o změně výše maximálních cen ze zdravotního pojištění 
léčivých přípravků: 
 
Kód Ústavu:  Název léčivého přípravku:  Doplněk názvu:  
0119539 PENTASA SACHET 2G GRA PRO 60 
0213250 PENTASA SACHET 4G GRA PRO SCC 30 

(dále také jen „předmětné léčivé přípravky“) 
 

t a k t o: 
 

podle §  90 odst. 5 správního řádu odvolání se zamítá a  napadené  
rozhodnutí se potvrzuje .  
 
 

O d ů v o d n ě n í :  
 

I. 
 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „odvolací orgán“ nebo „ministerstvo“) zjistilo z obsahu 
spisu následující. 
 
Dne 29. 1. 2020 obdržel Ústav žádost o změnu maximální ceny předmětných přípravků, 
podanou účastníkem řízení Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem 
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518. 
 
Ústav vydal ve správním řízení vedeném dle § 39i odst. 1 písm. a) ve spojením s § 39a 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ nebo „zákon 
o veřejném zdravotním pojištění“) dne 20. 7. 2020 napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodl 
tak, že Ústav: 
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„1. léčivému přípravku: 
 

 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0119539 PENTASA SACHET 
 

2G GRA PRO 60 
 

 

 
mění na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a v souladu s ustanovením 
§ 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovenou maximální 
cenu a stanovuje ji ve výši 1685,63 Kč. 
 

 

  

2. léčivému přípravku: 
 

 

kód SÚKL: název: doplněk názvu: 

0213250 PENTASA SACHET 
 

4G GRA PRO SCC 30 
 

 

 
mění na základě ustanovení § 15 odst. 9 písm. d) a v souladu s ustanovením 
§ 39a odst. 2 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovenou maximální 
cenu a stanovuje ji ve výši 1685,63 Kč.“ 
 

 

 

 
II. 

Odvolání 
 

Odvolatel podal dne 4. 8. 2020 proti napadenému rozhodnutí odvolání prostřednictvím 
datové schránky. Odvolání bylo podáno včas. Odvolatel napadá napadené rozhodnutí 
v celém rozsahu a domáhá se zrušení rozhodnutí a navrácení Ústavu k novému projednání. 
Odvolatel je držitelem rozhodnutí o registraci předmětných léčivých přípravků. 
 

III. 
 

Odvolatel je přesvědčen, že Ústav v rámci předmětného správního řízení postupoval 
nezákonně ve smyslu nevydání usnesení o prominutí zmeškání úkonu.  
 
Dne 29. 5. 2020 vydal Ústav 2. hodnotící zprávu a zároveň vydal sdělení o ukončení 
zjišťování podkladů pro rozhodnutí, v němž informoval účastníky řízení o jejich možnosti 
vyjádřit se k podkladům do 15. 6. 2020. Odvolatel zaslal dne 9. 6. 2020 Ústavu vyjádření, 
v němž se opětovně vyjádřil k nezahrnutí Velké Británie mezi země referenčního koše. 
Následně dne 16. 6. 2020 podal odvolatel žádost o prominutí zmeškání úkonu, k níž přiložil 
zmeškaný úkon – čestné prohlášení k cenám předmětných léčivých přípravků v Dánsku. 
 
Ústav následně bez dalšího přistoupil dne 20. 7. 2020 k vydání rozhodnutí, kde k žádosti 
o prominutí zmeškání úkonu sdělil, že ji nepovažuje za žádost o prominutí zmeškání úkonu, 
jelikož účastník již vyjádření ve lhůtě podal (1. vyjádření odvolatele ze dne 9. 6. 2020).  
 
Odvolatel brojí proti napadenému rozhodnutí následujícími odvolacími námitkami: 
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1. 
Odvolatel nesouhlasí s postupem Ústavu, kdy považuje předložené čestné prohlášení 
za podání učiněné až po uplynutí lhůty určené pro vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí, 
neboť odvolatel již jedno podání ve lhůtě učinil, s tím, že nemá povinnost se tímto 
opožděným podáním zabývat. Odvolatel namítá, že ho tím Ústav omezuje na jeho 
procesních právech, jelikož skutečnost, že se odvolatel již jednou k podkladům 
pro rozhodnutí vyjádřil, nijak nevyčerpává toto jeho právo. Odvolatel si je vědom, že 
zmeškaný úkon byl Ústavu předložen po lhůtě pro vyjádření k podkladům a že Ústav toto 
zmeškání nemusí prominout, nicméně zásadně nesouhlasí s tím, že Ústav odvolatelovu 
žádost odmítá vůbec posuzovat s odvoláním na dříve provedené vyjádření. 
 
2. 
Odvolatel dále poukazuje na znění § 41 odst. 6 a 7 správního řádu, z něhož vyplývá, že 
správní orgán o prominutí zmeškání úkonu rozhoduje usnesením. To však Ústav neučinil 
a po obdržení žádosti přistoupil rovnou k vydání rozhodnutí. Zákonná úprava jasně stanoví, 
že správní orgán vypořádá žádost o prominutí zmeškání úkonu usnesením, a to jak 
v případě, že zmeškání promine, tak v případě, že jej nepromine. Jedině tak se totiž může 
účastník proti postupu Ústavu dále bránit. 
 

IV. 
Vypořádání odvolacích námitek 

 
Ministerstvo na základě předloženého odvolání a spisové dokumentace Ústavu přezkoumalo 
napadené rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu, jakož i řízení, které mu 
předcházelo, a dospělo k následujícím skutkovým zjištěním a právním závěrům. 
 
K námitce č. 1 odvolatele, že se Ústav nemohl jím dodaným čestným prohlášením odmítnout 
zabývat jako opožděným podáním pouze s odůvodněním, že odvolatel již jedno včasné 
podání učinil, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Ústav na straně 6 napadeného rozhodnutí uvádí, že „posoudil podání (žádost o prominutí 
zmeškání úkonu) účastníka Ferring dle jeho obsahu a došel k závěru, že se materiálně 
nejedná o žádost o prominutí zmeškání úkonu, neboť ve lhůtě stanovené po ukončení 
shromažďování podkladů pro rozhodnutí účastník Ferring vyjádření podal, a to dne 
9. 6. 2020, přičemž se vyjádřil k nezařazení Velké Británie mezi země referenčního koše. 
Dle názoru Ústavu by nemělo činit výraznější obtíže připojit k tomuto podání i předmětné 
čestné prohlášení. Ústav tedy považuje předložené čestné prohlášení k dánským fakturám 
jako podání učiněné až po uplynutí lhůty určené pro vyjádření se k podkladům 
pro rozhodnutí a dodává, že nemá ze zákona povinnost se jím zabývat. S ohledem 
na zásadu materiální pravdy tak Ústav zkoumal, zdali podání učiněné po lhůtě neobsahuje 
nový relevantní důkaz nebo novou stěžejní skutečnost podstatnou pro rozhodování Ústavu, 
a došel k závěru, že takovou podstatnou skutečnost neobsahuje. Samotné čestné prohlášení 
nemění nic na skutečnosti, že z dánských faktur není odvoditelná povaha prodávajícího, 
a tudíž ani úroveň prodejních cen“. 
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Odvolací orgán považuje vyjádření Ústavu, z něhož lze dovodit, že se žádostí o prominutí 
zmeškání úkonu odvolatele odmítl zabývat jen proto, že odvolatel již podal jedno včasné 
vyjádření v řádné lhůtě, za nešťastné. Nelze rozhodně přisvědčit tomu, že ve lhůtě 
stanovené správním orgánem má účastník řízení právo podat pouze jedno vyjádření. 
Ostatně odvolací orgán je přesvědčen, že pokud by odvolatel doručil Ústavu obě podání 
(tedy nejprve vyjádření ze dne 9. 6. 2020 a následné čestné prohlášení ze dne 16. 6. 2020) 
v rámci stanovené lhůty včas, Ústav by, v souladu se svou konstantní rozhodovací praxí, 
jistě neodmítl druhé z nich reflektovat s ohledem na již jedno podané vyjádření. 
 
Sám odvolatel přiznává, že si je vědom skutečnosti, že k opožděnému podání nemá 
povinnost Ústav při svém rozhodování přihlédnout. Z výše citovaného vyjádření Ústavu 
v rámci napadeného rozhodnutí nicméně vyplývá, že Ústav předložené čestné prohlášení 
reflektoval, a to v rovině jeho relevance pro vydání napadeného rozhodnutí.  
 
Postup Ústavu při stanovení maximálních cen předmětných léčivých přípravků odvolací 
orgán přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolatelem předložené čestné prohlášení týkající 
se dánských faktur, resp. přímo tyto faktury, neměly na konečnou podobu výroků 
napadeného rozhodnutí žádný vliv. Ani jedna z uvedených cen se nemohla fakticky 
promítnout do napadeným rozhodnutím stanovených maximálních cen předmětných léčivých 
přípravků. Odvolací orgán se tedy ztotožňuje s výše citovaným vyjádřením Ústavu, že 
„zkoumal, zdali podání učiněné po lhůtě neobsahuje nový relevantní důkaz nebo novou 
stěžejní skutečnost podstatnou pro rozhodování Ústavu, a došel k závěru, že takovou 
podstatnou skutečnost neobsahuje“. 
 
Odvolací orgán na základě výše uvedených skutečností považuje pochybení Ústavu 
spočívající v nesprávném odůvodnění svého procesního postupu za vadu, které však nemá 
vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Námitku č. 1 odvolatele tak shledává odvolací 
orgán nedůvodnou. 
 
K námitce č. 2 odvolatele, že z § 41 odst. 6 a 7 správního řádu vyplývá, že správní orgán 
o prominutí zmeškání úkonu rozhoduje usnesením, což však Ústav neučinil a po obdržení 
žádosti přistoupil rovnou k vydání rozhodnutí, uvádí odvolací orgán následující. 
 
Odvolací orgán nejprve shodně s odvolatelem uvádí, že dle § 41 odst. 6 správního řádu 
o prominutí zmeškání úkonu rozhoduje usnesením správní orgán, který v době podání této 
žádosti vede řízení. Ústav měl tedy před předložením věci odvolacímu orgánu vyřídit žádost 
o prominutí zameškání úkonu, bez ohledu na to, že odvolatel již jedno předchozí vyjádření 
podal.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že Ústav se argumentačně s žádostí o prominutí zmeškání úkonu 
vypořádal v napadeném rozhodnutí, má však odvolací orgán za to, že se nejedná o vadu 
řízení, která by měla vést ke zrušení napadeného rozhodnutí. Tento závěr plně odpovídá 
konstantní judikatuře soudů, viz například rozsudek MS v Praze č. j. 11 A 1/2011-37 ze dne 
11. 12. 2013, rozsudek KS v Brně č. j. 33 A 46/2015-51 ze dne 28. 3. 2017 či rozsudek 
KS v Brně č. j. 34 A 31/2018-75 ze dne 22. 9. 2020. 
 



 

 

Str. 6 z 6 

 

Usnesení o prominutí zmeškání úkonu je svou povahou rozhodnutím procesního charakteru. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se Ústav s otázkou vyhovění či nevyhovění žádosti o prominutí 
zmeškání úkonu fakticky zabýval v odůvodnění napadeného rozhodnutí, nedošlo dle 
odvolacího orgánu ke zkrácení procesních práv odvolatele jako účastníka správního řízení, 
neboť tento měl možnost podat proti napadenému rozhodnutí odvolání, což ostatně učinil. 
Postup Ústavu v předmětném řízení, kdy o žádosti o prominutí zmeškání úkonu nerozhodl 
v řízení samostatným usnesením, neshledává odvolací orgán natolik vadným, aby měl sám 
o sobě vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.  
 
Námitku č. 2 odvolatele tedy shledává odvolací orgán nedůvodnou. 
 

V. 
 
Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno 
ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 

P o u č e n í :  
 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat. 
 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
          

     
  

Mgr. Zdeňka Pešková  
zástupkyně vedoucího oddělení zdravotnických prostředků 

a cenové a úhradové regulace  
podepsáno elektronicky 
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